64 th Annual International
Water Conference 2003

Ultrafiltreringanläggning vid kraftverket Plant Daniel,
( i containern).

Exempel:
Desto större E-faktor som krävs –
jämfört med lägre E-faktor hos annan leverantör

Carl-Uno Lindin, Sydkraft MälarVärme AB
Den 64:de årligt återkommande internationella vattenkonferensen i Pittsburgh arrangerades mellan den
19 till den 23 oktober 2003. Konferensen behandlar vattenkemifrågor i kraftverk och övrig industri.
Konferensen hålls alltid på det anrika hotellet ”Omni William Penn Hotel”mitt i hjärtat av Pittsburgh
och med en fantastisk utsikt över staden.

• Mindre mängd vatten som kan produceras
• Större spänning för att producera lika mängd
vatten
• Sämre vattenkvalite´vid samma flöde och
spänning
En annan membranteknik som diskuterades
var avgasningsmembran.

Sedan 64 år tillbaka har det hållits årliga
konferenser i Pittsburgh gällande
vattenbehandlingsfrågor till kraftverk och
industri.
Årets upplaga hade samlat cirka 200
deltagare från hela världen, dock var 90 %
av deltagarna från USA och Canada.
Konferensen har tyvärr minskat i antal
deltagare utanför Nordamerika på grund av
vad som hände den 11 september.
Årets konferens var indelat i 4 stycken
block
•
•
•
•

Wastewater treatment
Steam Generation
Cooling & Process Water
Process Water Preparation

De olika föredragen på respektive område
går omlott varandra tidsmässigt, detta
innebär att man som deltagare ej har har
möjlighet att höra alla föredrag. Därför
koncentrerade jag mig på att lyssna på
föredrag inom mina intresseområden :
• Wastewater treatment
• Process Water Preparation.

Vid en jämförelse med vår egen matarvattenkonferens så finns det många likheter, bland
annat med utställande företag som vill visa upp
sina nyheter, möjligheten att knyta kontakter
osv.
När det gäller olikheter kan det nämnas att alla
föredrag fanns tillgängliga i förväg skriftligt,
tillsammans med förberedda diskussionsinlägg,
där en initierad person med goda kunskaper
inom ämnesområdet i förväg haft tillgång till
föredraget och noggrant redogjorde i ett
skriftligt dokument för sina synpunkter på ett
konstruktivt sätt både ur negativ och positiv
synpunkt.
Efter varje föredrag fanns även möjlighet till att
ställa frågor till föredragshållaren, vilket flitigt
utnyttjades av deltagarna vilket kanske inte är
lika vanligt på vår egen konferens där deltagarna
kanske är lite mer ”blyga”.
Ett antal föredrag handlade om membranfiltrering, och det kan snabbt konstateras att
omvänd osmos (RO)är en mycket använd metod
för framställning av processvatten till
kraftindustrin. Dock kan det konstateras att
tekniken idag ej är problemfri och att
beläggningar, ”fouling” är ett välkänt problem.

Metoderna som börjar användas mer och mer
är ultrafiltrering och i viss mån mikrofiltrering.
Kraven gällande förbehandling ökar mer och
mer på grund av att tillgången till ”kommunalt
vatten” minskar och därmed ökar användandet
av industriella vatten och även i vissa fall
användandet av renat avloppsvatten.
De stora fördelarna med bättre förbehandling
blir lägre kemikalieanvändning på grund av
mindre antal tvättar och att lägre tryck kan
användas för att foulingen minskar och
slutligen att man totalt sett får den lägsta
livscykelkostnad eftersom underhållsarbetet
minskar och vattenreningen blir mer
problemfri.

Avgasningsmembran används för att ta bort
syre och koldioxid från vatten.Metoden
bygger på att man använder vakuum och
kvävgas för att ”dra ut ”syremolekylen från
vattnet. Koldioxid tas bort med tryckluft
genom ”blåsa” bort koldioxiden. Membranen
används i USA i första hand inom kraftverksindustrin för avgasning av syre ur spädvatten
samt för att ta bort koldioxid mellan RO och
EDI .
Trenden går därför mot större enheter som är
anpassade för större flöden, man gjorde
Det kan även nämnas att membranen även
jämförelser med telekom och kallade de nya
går att använda tvärtom, dvs att man kan lösa större EDI modulerna för tredje generationens
in gaser i vatten t.ex. koldioxid vid
system.
framställning av öl.
En annan sak som diskuterades gällande EDI
En annan metod som kommit från
tekniken var den sk E-faktorn.
Nordamerika när det gäller vattenrening är
kontinuerlig elektroavjonisering även
Vad innebär då E-faktorn ? .
förkortad EDI. Tekniken har använts under
ett antal år ”over there” och det finns ganska E faktorn innebär att man gör en beräkning
många kraftverk som har en hel del
gällande den voltspänning som används
erfarenheter.
tillsammans med flöde och koncentrationen av
joner.
Vilka erfarenheter finns det då?
Formel: E-faktor = Spänning som används .
Flöde* Konc av joner
På konferensen kom det fram varierande
synpunkter.Ett antal vittnade om stora
E-faktorn blir användbar för den som tänker
problem med läckande system, trasiga oringar osv. , andra berättade att deras system investera i EDI tekniken eftersom det blir
möjligt att jämföra design och användande
fungerade bra och att de var nöjda.
under varierande flödesbetingelser.

Tabellen nedan är ett exempel som visar en
jämförelse mellan 3 stycken olika leverantörer
Ovanstående jämförelse visar betydelsen av att
titta på prestanda mellan olika leverantörers
elektroavjoniseringar .Så glöm därför ej att titta
på E-faktorn som ska kunna anges av de olika
leverantörerna av denna typ av utrustning.
Hela konferensen omfattade cirka 50 olika
föredrag plus 50 stycken förberedda
diskussionsinlägg, vilket innebär att det var ett
omfattande smörgåsbord att välja rätter ifrån.
Som sagt prioriteringen låg i första hand på
membranfiltrering eftersom mycket av
membrantekniken utvecklas i USA.
Konferensen gav även en möjlighet för
återförsäljare och tillverkare att visa upp sina
produkter i den tillhörande utställningshallen.
En annan fördel är att det finns möjlighet att
diskutera direkt med tillverkare och deras
specialister om nyheter och trender i
utvecklingen. Kort sagt, det är väldigt
matnyttigt att få chansen att besöka konferenser
av detta slag för att hänga med i utvecklingen
och för att skapa kontakter för framtiden.
Till sist vill jag bara säga att om någon är
intresserad av mer information eller kanske
något föredrag från konferensen så skicka ett
mail till: carl-uno.lindin@sydkraft.se
Vill man läsa om programmet för detta år läs
mer på : www.eswp.com/water

En annan viktig sak som hela tiden
poängterades var vikten av tester med
pilotanläggningar, där olika membran kan
testas under så verklighetsnära omständigheter
som möjligt, speciellt vid ”tuffa vatten”som
avloppsvatten och olika industriella vatten.
Försöksperioderna bör vara så långa som
möjligt eftersom membran kan fungera hyfsat
under månader för att sen minska i kapacitet
ganska så snabbt.

Många riktar därför in sig på att förbättra
förbehandlingsmetoderna till RO.

6

En förklaring till att åsikterna var så skilda kan
vara att de första installationerna som gjordes är
de som haft de största problemen. Man
diskuterade även om första respektive andra
generationens EDI:er och menade att
utvecklingen har gått framåt och att man har lärt
sig att hantera problemen från första
generationens EDI:er. Tittar man på de EDI:er
som installerats, så är de flesta enheterna ganska
små vilket innebär att vid ”kraftverksflöden”,så
går det åt ganska många enheter.

Avgasningsmembran
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